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Кіріспе

Мазмұны:

НЗМ және ХБСКБК арасындағы өзара қарым-қатынас 

ХБСКБК стандартына сәйкес аккредитациялау 

 Кембридждің  НЗМ-мен ынтымақтастығы кезіндегі 

жұмыс істеу тәсілдері

 Кейстер

Оқушыларға  әсері



Біздің қарым-қатынасымыз

Біз  (Кембридж 

университеті мен  

Назарбаев Зияткерлік 

мектептері) 2011 жылдан 

бастап бірнеше бағыттар 

бойынша бірлесе жұмыс 

жасап келеміз. 

Бұл  презентация сыртқы 

бағалау жүйесін 

дайындау бойынша 

жасалған біздің 

жұмыстарымызға 

арналады. 
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Ортақ көзқарас

NIS – Programme

құндылықтары

Сыйластық

Ынтымақтастық

Патриотизм мен 

азаматтық

жауапкершілік

Анықтық

Еңбексүйгіштік және 

шығармашылық

Cambridge Assessment 

сәйкес оқушы профайлы

 Сенімді ... олар өз көзқарастары мен пікірлерін 

қалай көрсетуді біледі, сонымен қатар 

басқалардың пікірін құрметтейді.

 Жауапты ... мәдениеттің, контексттің және 

қауымдастықтың маңыздылығын бағалайды.

 Рефлексивті ... саналы білім алуды және өмір 

бойы үздіксіз білім алу  стратегиясын 

дамытады.

 Жаңашылдар  ... жаңа міндеттерді 

шығармашылықпен және тапқырлықпен қарсы 

алады.

 Белсенді қатысушылар ... Қоғам өмірі  мен 

экономикаға сындарлы қатысуға дайын. 



Бағалау

Сыртқы жиынтық бағалау 

моделі

Оқыту (БЕ, ТЛ, емтихан 

алушылар, тапсырма 

құрастырушылар, операциялық 

қызметтер және т.б.)

 Тест спецификациялары

Нұсқаулық

Процедуралар

Есептер (салыстырмалы, 

сапалық, инспекциялар және

т.б.)

1. Емтихан

материалдарын

құрастыру

2. Үміткерлердің

мәліметтерін

мәліметтер

базасына енгізу

3. Емтихандарды

өткізу кестесін

құру

4. 

Емтихандарды

ұйымдастыру

және өткізу

5. Балл қою және

шектік

шекараларды

орнату

6. Мәліметтерді

өңдеу және

сертификаттарды

басып шығару



Бағалау

Математика, Биология, Физика, Химия, Информатика  

пәндерінен емтихандар

 Cambridge A Level халықаралық стандартына сәйкес

 2019 жылға дейін жаратылыстану-ғылыми бағыттағы пәндер

бойынша емтихандар үш тілде

 Екі тілде өтетін емтихандар – математика (қазақ және орыс 

тілдерінде, сондай-ақ 2016 жылға дейін ағылшын тілінде) және 

информатика (2019 жылға дейін ағылшын және орыс тілдерінде)

 Қазақ тілі мен әдебиеті (Т1), орыс тілі мен әдебиеті (Т1), 

География және Қазіргі әлемдегі Қазақстан пәндері бойынша 

емтихандар

 Cambridge AS Level халықаралық деңгейіне сәйкес келеді. 



12-сыныптың сыртқы жиынтық бағалауын ХБСКБК бірлесе дайындау және енгізу

ШАРТТЫ БЕЛГІЛЕР

ХБСКБК ЖҰМЫСТЫ ЖҮРГІЗЕДІ, ДББҰ үйренеді

ДББҰ жұмысты жүргізеді, ХБСКБК қадағалайды

ДББҰ жұмысты жүргізеді

ДББҰ жұмысты ХБСКБК қолдауымен (онлайн) жүргізеді

Іс-әрекет түрі

2014 жыл

(2015-2016 

жылғы 

түлектер үшін)

2015 жыл

(2016-2017 

жылғы 

түлектер үшін)

2016 жыл

(2017-2018 

жылғы
түлектер үшін)

2017 жыл

(2018-2019 

жылғы
түлектер үшін)

2018 жыл

(2019-2020 

жылғы
түлектер үшін)

2019 жыл

(2020-2021

жылғы 

түлектер үшін)

2020 жыл

(2021-2022 

жылғы 

түлектер үшін)

2021 жыл

(2022-2023 

жылғы
түлектер үшін)

Алғашқы сұрақ
кітапшасының жобасын 

әзірлеу 

ХБСКБК
Түлек шыққан 

жоқ
ХБСКБК

ДББҰ (1,2 

компоненттер),

ОМОК (3 

компонент)

ДББҰ ДББҰ ДББҰ ДББҰ

Алғашқы сұрақ
кітапшасының жобасын 

қайта қарау
ХБСКБК

Түлек шыққан 

жоқ
ДББҰ,

ХБСКБК

ДББҰ,

ХБСКБК
ДББҰ, ХБСКБК ДББҰ, ХБСКБК ДББҰ ДББҰ

Сұрақ кітапшаларын 

бейімдеу және аудару
ДББҰ ХБСКБК ДББҰ ХБСКБК ДББҰ ХБСКБК ДББҰ ДББҰ ДББҰ ДББҰ ДББҰ

Эквиваленттілік ДББҰ ХБСКБК
ДББҰ

ХБСКБК ДББҰ ХБСКБК ДББҰ ДББҰ ДББҰ ДББҰ ДББҰ

Сұрақ кітапшаларының
сапасын бағалау бойынша 

QPEC Комитет отырысы

ХБСКБК
Түлек шыққан 

жоқ
ДББҰ,

ХБСКБК

АОО,

ХБСКБК
АОО, ХБСКБК АОО, ХБСКБК АОО, ХБСКБК АОО, ХБСКБК

Басылымға шығаруға бекіту
ДББҰ,

ХБСКБК

Түлек шыққан 

жоқ
ДББҰ,

ХБСКБК

АОО,

ХБСКБК

АОО,

ХБСКБК

АОО,

ХБСКБК

АОО, 

ХБСКБК

АОО, 

ХБСКБК

Процедуралардың
аккредитациясы*

ХБСКБК ХБСКБК ХБСКБК ХБСКБК ХБСКБК ХБСКБК ХБСКБК ХБСКБК

*Аккредитация барлық кейінгі жылдары бағдарламалар мен емтихан

нәтижелерін халықаралық мойындау және MEСK сертификатын алу үшін

қажет.



Аккредитация жолында

Аккредитация - бұл соңғы кезең болып саналады: оқу 

бағдарламасын бекіту және  тәуелсіз бағалау жүргізу.

ХБСКБК сапалы бағалауды өткізеді,  бағалау 

стандарттарын сақтау бойынша қолдау көрсетіп,  

бірлескен сертификаттар беру функцияларын орындайды.



ХБСКБК аккредитациясы

 Біліктіліктерді ХБСКБК стандарттарына сәйкес аккредиттейді

 Оқу бағдарламасы мазмұнының стандарттары

 Емтихан талаптары стандарты

 Біліктілік тағайындау стандарты

 Біліктіліктерді Халықаралық Кембридж аккредитациясы

талаптарының стандарттарына сәйкес келесі бағыттар бойынша

аккредиттейді.

 Силлабустар (оқу бағдарламалары мен тест спецификациялары)

 Емтихан материалдары

 Емтиханды ұйымдастыру және өткізу

 Балл қою

 Баға қою



Стандарттар

Мазмұн стандарты

Біліктілікті алу үшін 

меңгерілуге тиісті  пән 

мазмұнының талаптары

Талаптар стандарты

Бағалау құралдары мен  

балл қою кестелерінде 

талап етілетін білімнің, 

дағдылардың және 

біліктіліктің тереңдігі. 

Талаптар стандарты 

емтихан алушылардың 

емтихан жауаптарына 

балл қою кестелерін қалай 

қолдануына да 

байланысты болады.

Тағайындау стандарты 

Емтихан қорытындысы 

бойынша оқушылардың 

меңгеруге тиісті негізгі 

дағдылары мен білімі.



Сапаны қамтамасыз ету

Силлабустарға шолу

Емтихан материалдарына шолу

Балл қою мен бағалардың шектік балын орнатуды

бақылау

Бағалау процедураларына шолу

Салыстырмалы зерттеу жүргізу



Кембридждің жұмыс тәсілі

 Ұстанымдар жиынтығы. Біздің мақсатымыз -

серіктестерге осы ұстанымдарды жергілікті контекске

негіздеп іске асыруға көмектесу. 

https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/cambrid

ge-approach-to-assessment.pdf

https://www.cambridgeassessment.org.uk/Images/cambridge-approach-to-assessment.pdf


Кейс 1 – Тілдік нұсқалардың 

салыстырмалылығы

 Кембридждің жұмыс тәсілі: Іс-әрекеттер ұстанымы 7

 Тілдік нұсқалар арасындағы айырмашылықтарды

мүмкіндігінше азайту қажет 

 Тілдік нұсқалардың күрделілік деңгейі әртүрлі болмауы қажет 

Бір пән бойынша бағалау үш түрлі тілде жүргізілгенде біз

мұны қалай қамтамасыз етеміз?



Кейс 1 – Тілдік нұсқаларды салыстыру

 Балл қоюға дейінгі тілдік нұсқалардың сәйкестігін талқылау

бойынша жиналыс: дәлелдер іздеу

 Тілдердің бірінде тапсырма немесе балл қою кестесі неғұрлым қиын/қиындау

болса, бұл айырмашылықтың ықтимал себебі туралы бірдеңе әсер етуі мүмкін бе, 

жоқ па деген келісімге қол жеткізіледі.

 Балл қою кезінде немесе шектік балл қою кезінде мәселені жою туралы шешім

қабылдау: 

 Балл қою кезінде және баға қоюдың 2-кезеңінде тілдік

нұсқалардың салыстырмалылығын талқылау бойынша

жиналыс

 Балл қоюға дейінгі жиналыста жасалған қорытындыларға үміткерлердің нәтижелері

мен жауаптары сәйкес келген келмегені тексеріледі. 

 Балл қоюға дейінгі жиналыста қабылданған пайымдардың дұрыстығы

тексеріледі. 



Кейс 2 – Бағалаудың мәліметтер 

базасын құру

 Кембридж тәсілдері: Басқару принципі 10

 Нәтижелер құпиялылықты сақтау бойынша адам құқығына

сәйкес жариялануы керек.

 Кембридж тәсілдері: Анықтық принципі 8

 Өлшеу моделі, бағалау тәсілдері, баға қою және есеп беру 

механизмдері бағалау негізіндегі ұстанымдар мен бағалаудан

алынған ақпарат пайдаланылатын мақсаттарға сәйкес болуы

керек.

Нәтижелерді қалай нақты есептейміз және уақытылы, қауіпсіз, 

сенімді есеп беруді қалай қамтамасыз етеміз?



Кейс 2 – Бағалаудың мәліметтер 

базасын құру
 Деректер базасы бірлесіп жасалды, екі ұйым да техникалық сипаттамаларды

әзірлеуге және соңғы пайдаланушылардың тестілеуіне үлес қосты.

 Мәліметтер базасы:

 статистика мен ақпаратты шығарады: олар стандартты сақтау үшін 

қолданылады және тест тапсырмаларын болашақта дамытуға көмектеседі 

 компоненттердің бағаларын жинақтайды және нәтижелері дерекқорға екі рет

енгізілетін тапсырмалардың деңгейлері туралы мәліметтерді қолдана отырып, 

үміткерлердің нәтижелерін есептейді және шектік балдар бойынша адам

қателігінің ықтималдығын шектейді

 уақытылы нәтиже бере отырып, үлкен көлемдегі ақпаратты дәл және тиімді

өңдейді

 Үміткерлер мәліметтерінің қаіпсіздігін қамтамасыз етеді

 ХБСКБК-ғасертификаты басып шығаруға мүмкіндік беретін файлдарды

шығарады





Оқушыларға арналған артықшылықтар

 Оларды болашақта оқуға, жұмысқа және жергілікті, ұлттық және халықаралық деңгейде қатысуға

дайындайтын оқыту және бағалаудың жоғары сапалы жүйесі

 Бағалауда жетекші позицияларды иеленген екі жетекші әлемдік ұйымдардың бірлескен

тәжірибесінің пайдасы.

 Сертификаттарды мойындаудың артуы :

 Кембриджа университеті

 UCAS

 NARIC

 NUFFIC

 Назарбаев университеті

 Гонконг политехникалық университеті

 Пуссан университеті

 Германия Білім министрі және жер федерациясы Кеңесі

 Гонконг қалалық университеті

 Сапаға адалдығын көрсетеді және сертификатталған біліктілікке құндылық қосатын жоғары

стандарттарға кепілдік береді.



Бүгінгі күнгі жетістіктер

Сертификаттар:
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Берілген сертификаттардың саны

1455
1879

2159
2040

7533



Бүгінгі күнгі жетістіктер

Нәтижелерді жақсарту:

A* A B C D E U

Общее 

количество

2015 88 392 957 1180 1134 800 552 5103

2016 374 1060 2027 2207 1559 822 528 8577

2018 632 1564 2970 3193 2207 884 435 11885

2019 1240 2177 3006 2597 1268 525 295 11108

Общее 

количество 2334 5193 8960 9177 6168 3031 1810 36673



Бүгінгі күнгі жетістіктер

Ағылшын тіліндегі жаратылыстану-ғылыми бағыттағы

пәндерді бағалау

2015 2016 2018 2019

Общее 

количество

12BIOLEN 128 183 567 739 1617

12BIOLKZ 174 400 175 96 845

12BIOLRU 130 185 117 50 482

12CHEMEN 141 210 699 987 2037

12CHEMKZ 237 523 236 100 1096

12CHEMRU 151 291 196 58 696

12PHYSEN 328 400 902 1138 2768

12PHYSKZ 282 484 323 82 1171

12PHYSRU 152 239 198 38 627



Болашаққа жоспар 

Жыл /ай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2018 ПӨО 2020 жылғы ЕМ 1-нұсқасын құрастырды

Кембридж 2020 жылғы

ЕМ бірінші қорытынды

нұсқасын тексерді

ПӨО 2020 жылғы ЕМ  қайта қаралған

нұсқасын құрастырды

2019

Кембридж 2020 жылғы ЕМ 2-сараптама 

жүргізді
QPEC

Кембридж 2020 жылғы ЕМ бірінші қорытынды

нұсқасын тексерді

ПӨО 2020 жылғы ЕМ мәтінін теріп, 

графикалық рәсімдейді. 
Кембридж осуществил контрольную вычитку ЭМ на 2020 год

2020 жылғы ЕМ 

басып шығаруға

бекіту

2020 жылғы ЕМ басып

шығару

2021 жылғы ЕМ 1-нұсқасын құрастыру
Кембридж 2021 жылғы

ЕМ 1-нұсқасына 

сараптама жасайды

ПӨО 2021 жылғы ЕМ  қайта қаралған

нұсқасын құрастырды

2020

Кембридж 2021 жылғы ЕМ 2-сараптама 

жүргізді
QPEC

2021 жылғы ЕМ бірінші қорытынды нұсқасын

тексеру

ПӨО 2021 жылғы ЕМ мәтінін теріп, 

графикалық рәсімдейді. 
2021 жылғы ЕМ соңғы оқып тексеру

2021 жылғы ЕМ 

басып шығаруға

бекіту

2021 жылғы ЕМ басып

шығару

2020 жылғы ЕМ басып шығару
2020 жылғы ЕМ жинау

және жөнелту

2020 жылғы

емтихандар,

инспекция

Тексеру Сертификаттар 2022 жылғы ЕМ 1-нұсқасын құрастыру
Кембридж 2022 жылғы

ЕМ 1-нұсқасына 

сараптама жасайды

ПӨО 2022 жылғы ЕМ  қайта қаралған

нұсқасын құрастырды

2021

Кембридж 2022 жылғы ЕМ 2-сараптама 

жүргізді
QPEC

2022 жылғы ЕМ бірінші қорытынды нұсқасын

тексеру

ПӨО 2022 жылғы ЕМ мәтінін теріп, 

графикалық рәсімдейді. 
2022 жылғы ЕМ соңғы оқып тексеру

2022 жылғы ЕМ 

басып шығаруға

бекіту

2022 жылғы ЕМ басып

шығару

2021 жылғы ЕМ жинау

және жөнелту

2021 жылғы

емтихандар,

инспекция

Тексеру Сертификаттар 2023 жылғы ЕМ 1-нұсқасын құрастыру
Кембридж 2023 жылғы

ЕМ 1-нұсқасына 

сараптама жасайды

ПӨО 2023 жылғы ЕМ  қайта қаралған

нұсқасын құрастырды

2022

Кембридж 2023 жылғы ЕМ 2-сараптама 

жүргізді
QPEC

2023 жылғы ЕМ бірінші қорытынды нұсқасын

тексеру

ПӨО 2023 жылғы ЕМ мәтінін теріп, 

графикалық рәсімдейді. 
2023 жылғы ЕМ соңғы оқып тексеру

2023 жылғы ЕМ 

басып шығаруға

бекіту

2023 жылғы ЕМ басып

шығару

2022 жылғы ЕМ жинау

және жөнелту

2022 жылғы

емтихандар,

инспекция

Тексеру Сертификаттар 2024 жылғы ЕМ 1-нұсқасын құрастыру
Кембридж 2024 жылғы

ЕМ 1-нұсқасына 

сараптама жасайды

ПӨО 2024 жылғы ЕМ  қайта қаралған

нұсқасын құрастырды

2023

Кембридж 2024 жылғы ЕМ 2-сараптама 

жүргізді
QPEC

2024 жылғы ЕМ бірінші қорытынды нұсқасын

тексеру

ПӨО 2024 жылғы ЕМ мәтінін теріп, 

графикалық рәсімдейді. 
2024 жылғы ЕМ соңғы оқып тексеру

2024 жылғы ЕМ 

басып шығаруға

бекіту

2024 жылғы ЕМ басып

шығару

2024 жылғы ЕМ жинау

және жөнелту

2023 жылғы

емтихандар,

инспекция

Тексеру Сертификаттар

2020 ж. емтихандар

2021 ж. емтихандар

2022 ж. емтихандар

2023 ж. емтихандар

2024 ж. емтихандар
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